LEHETŐSÉG AZ ESÉLYRE…
Lehetőséget kaptunk! Egy kameruni fiatalember
támogatásával most mi is részt vállalhatunk
abban, hogy az Ige olyan helyeken is végezze
világosságot
adó,
helyreállító,
átalakító
munkáját, ahová egyébként nem jut el!
Oumarou Pierre erre tette fel az életét: teljes
időben szolgál Észak-Kamerun kihívásokkal teli
területén. Oumarou vágya, hogy minél többen
megismerjék Jézust, és emiatt nem fél elmenni
olyan falvakba, ahol akár az élete is veszélyben
forog.
Mialatt te a fotókat nézed, ő dolgozik: olvassa,
tanulmányozza, tanítja és továbbadja Isten
Szavát. Szeretné ezt még hatékonyabban
tenni, azáltal, hogy beiratkozott a 2016
szeptemberében induló i-Delta képzésre.
A 3x2 hónapos képzés összesen kb. 7500
dollárba kerül, ami Oumarou számára
elérhetetlen, ha mi közösen nem állunk mellé
tandíj-támogatásunkkal. Mivel tagjaink, ErnstKurdi Eszter és Andreas - az i-Delta kurzus
vezetői - személyesen ajánlották Oumarout a
figyelmünkbe,
a
Wycliffe
Magyarország
örömmel vállalja a projekt koordinálását.
Buzdítjuk minden magyar testvérünket, hogy
imádságban és egyszeri vagy rendszeres anyagi
támogatással adjon esélyt Oumarounak a
tanulásra, és általa sok észak-kameruni
embernek és gyülekezetnek arra, hogy Isten
Szavát tisztán hallja, és abban egészségesen
növekedjen!
Oumarou megteszi a maga részét. - És te?
Adnál neki esélyt?
TÁMOGATÁS ÉS INFORMÁCIÓ:
Wycliffe Bibliafordítók, office@wycliffe.hu
K&H Bank 10201006 - 50070046-00000000
Közlemény: iDelta

Az SIL i-DELTA képzésről
A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
A kurzus főiskolai szintű, minőségi képzést ajánl az Afrikában szolgáló partnerszervezeteknek,
hogy elősegítse a már tapasztalattal rendelkező helyi diákok szakmai tudásának elmélyítését. Ez
a képzés igazán nemzetközi, mert a tanárok a világ minden tájáról, a diákok pedig Afrika
majdnem minden országából érkeznek.
Három specializáció közül lehet választani:




Bibliafordítás
Írás-olvasásoktatás
Szentíráshasználat

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE:
A képzést az SIL két nyelven hirdeti meg minden évben. Az angol képzés Nairobiban, Kenyában
kerül megrendezésre, a francia pedig Yaoundéban, Kamerunban.
A képzés három, kéthónapos intenzív kurzusból áll, hogy a diákok a munkájuk mellett is el
tudják végezni. A francia nyelvű képzések a következő időpontokban kerülnek megrendezésre:
Első év: 2016. október 10. – 2016. december 2.
Második év: 2017. október-november
Harmadik év: 2018. október-november
TANDÍJ: Az SIL i-DELTA képzés éves díja körülbelül 2 500 USD, ami magában foglalja a két
hónapra a tandíjat, a jegyzeteket, a szállást és az étkezéseket.
LEHETŐSÉG A TÁMOGATÁSRA: Az SIL i-DELTA gyakorlati és magas szintű képzésére rendkívül
nagy szükség van sok afrikai partnerszervezetnél, de sajnos támogatás hiányában sokan nem
tudnak részt venni a kurzusokon. A legnagyobb szükség elsősorban Frankofón Afrikában van.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Wycliffe Bibliafordítók, office@wycliffe.hu
wycliffe.hu/iDelta
facebook: ideltafrancophone

Wycliffe Bibliafordítók
A Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete a Wycliffe Világszövetség (Wycliffe Global Alliance)
tagja, ami az Egyik legnagyobb nemzetközi és felekezetközi keresztény szövetség a világon.
Magyarországon hivatalosan bejegyzett, közhasznú munkát végző egyesületként működik;
a Magyar Evangéliumi Aliansz tagja.
Küldetésünk, hogy világszerte elősegítsük a bibliafordítás és az azt segítő szolgálatok működését.
Partnerszervezeteinkhez munkatársakat küldünk a magyar gyülekezetekkel közösen, valamint
ima- és anyagi támogatásra buzdítjuk a hazai közösségeket. Szolgálatunkat, az együttműködés
lehetőségeit örömmel bemutatnánk az Ön gyülekezetében is!
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